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Protokół z przeprowadzonego wyboru wykonawcy zamówienia 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Miasto Skierniewice 

ul. Rynek 1                  

96-100 Skierniewice  

Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach reprezentowany przez 

Pana Darosława Sadowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach,  

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: 

„Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie kursu dla uczniów 

Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w następującym zakresie: 

 Kurs SEP - nabycie uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych do 1 kV 

III. Numer ogłoszenia na 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171816 

IV. Termin składania ofert – 15.03.2019r. 

 

V. Wykaz firm, które złożyły ofertę na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w wymaganym 

terminie: 

 

 
Lp. 

 
Nazwa firmy i dane adresowe 

Kwota realizacji zamówienia 

[kwota brutto] 

1 

SANNORT Sp. z o.o. 
ul. Ożarowska 75 

27-600 Sandomierz 
5 859,00 zł 

2 

Firma Szkoleniowo – 

Usługowo-Handlowa 

„TOMAS” 

ul. Grzybowa 8a 

42-311 Żarki Letnisko 

9 450,00 zł 

3 

Instytut Kształcenia 

Zawodowego POLONIA 

Sp. zo.o. 

ul. Botaniczna 3D 

43-195 Mikołów 

24 175,00 zł 
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4 

Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego ELPRO Sp. 

z o.o. 

ul. Stefczyka 32 

20-151 Lublin 

5 040,00 zł 

5 

Łódzka Rada Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT 

Plac Komuny Paryskiej 5 

90-007 Łódź 

8 820,00zł 

6 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 11 

w Skierniewicach 
ul. Rynek 13 

96-100 Skierniewice 

8 820,00 zł 

7 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP FF 
Henryk Wojciechowski 

ul. Toruńska 286 
85-880 Bydgoszcz 

9 387,00 zł 

8 

PRO-EDU Sp. J. 

D. Karmazyn, 

R. Krokocki 

ul. Mszczonowska 33/35 

96-100 Skierniewice 

23 877,00 zł 

 

VI. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej 

 Zgodnie z informacjami zawartymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu, oferenci  byli 

zobowiązani załączyć  do oferty następujące dokumenty: 

1. wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia o zamówieniu, 

2. oświadczenie wykonawcy, dotyczące spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do Ogłoszenia 

o zamówieniu. 

3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

4. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5. oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Urzędu Skarbowego oraz 
ZUS/KRUS 
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 Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w punktach 1-5 skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. W takim przypadku Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

VII. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem 

1. Oferta  Firmy Szkoleniowo – Usługowo-Handlowej „TOMAS” ul.Grzybowa8a 42-311 
Żarki Letnisko nie zawiera:  

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 

 oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Urzędu  
Skarbowego oraz ZUS/KRUS 

 
W związku z nieprzedłożeniem  wyżej wymienionych dokumentów, Oferta ww. firmy 

zostaje odrzucona. 

2. Oferta firmy Instytut Kształcenia Zawodowego POLONIA Sp. z o.o. ul.Botaniczna 3D 

43-195 Mikołów nie zawiera: 

 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wpisu do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert 

 oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Urzędu  

Skarbowego oraz ZUS/KRUS 

 

W związku z nieprzedłożeniem  wyżej wymienionych dokumentów, Oferta ww. firmy 

zostaje odrzucona. 

3. Oferta firmy Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. ul.Stefczyka 32  

20-151 Lublin nie zawiera: 

 oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Urzędu  

Skarbowego oraz ZUS/KRUS 

 

W związku z nieprzedłożeniem  wyżej wymienionych dokumentów, Oferta ww. firmy 

zostaje odrzucona. 

4. Oferta firmy PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki ul. Mszczonowska 33/35  

96-100 Skierniewice nie zawiera:  
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 oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Urzędu  

Skarbowego oraz ZUS/KRUS 

 

W związku z nieprzedłożeniem  wyżej wymienionych dokumentów, Oferta ww. firmy 

zostaje odrzucona. 

 

 

5. Oferty pozostałych firm zawierają wszystkie wymagane dokumenty, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu a zaproponowane ceny brutto mieszczą się w kwocie, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

6. Najkorzystniejszą ofertę cenową spośród firm spełniających warunki udziału 

w postępowaniu zaproponowała firma SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 

Sandomierz. Zamawiający wybrał ofertę tej firmy.  

 

 

Protokół został sporządzony i podpisany przez: 

 

Darosław Sadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach 

 

Donata Wolanowska  – Koordynator  Projektu „Doświadczeni Technicy”, 

       realizowanego w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach 

 


